
UCHWAŁA NR  IV/22/15 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 10 lutego 2015 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm
1
) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 

222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn.zm.
2
),  uchwala się co następuje: 

 

      §1. W uchwale Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 22 grudnia 2014 w  sprawie uchwalenia budżetu  

Gminy Lipno na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 6/15 z dnia 

27.01.2015r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2015 r. w łącznej wysokości 

35.102.694,52 zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości  35.022.694,52 zł; 

2) majątkowe w wysokości  80.000 zł,   

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

  2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości - 5.998.758,52 zł, 

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.” 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

      „1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2015 r. w łącznej wysokości  

37.407.645,52 zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości  33.696.710,52  zł; 

2) majątkowe w wysokości  3.710.935  zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

      2.  Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości - 5.998.758,52 zł, 

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień  

z innymi JST w wysokości  - 47.866  zł, 

         3. Określa się zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 

poz.379 i poz.1072 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 

poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877  

 

 



      „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.304.951 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.304.951 zł.” 

 

4) § 11 otrzymuje brzmienie: 

 „Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 960.866 zł,  

z tego:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 870.866 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90.000 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 4”   

 

      § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UZASADNIENIE 



 

 W budżecie Gminy Lipno na 2015 rok dokonano zmian w dochodach polegających na 

dostosowaniu do zmian w klasyfikacji budżetowej.  

Zmiany w planie wydatków polegają na wprowadzeniu zmian w wydatkach bieżących           

i majątkowych.  Wprowadzono środki z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie 

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 20.000 zł. W załączniku 

inwestycyjnym zwiększono środki na zakup komputera dla SAPO – 2.500 zł, w związku                    

z podpisaniem umowy na dofinansowanie zaktualizowano plan wydatków na realizację 

projektu „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu”. 


